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 چکیدُ:

ٞب اص رّٕٝ ٟٕٔتشیٗ ػٙبصش ؼجیؼی ٔی ثبؿٙذ وٝ ٕٞٛاسٜ ٔؼئِٛیٗ ؿٟش ٞبی ٔختّف رٟبٖ ثشای ثٛرٛد  سٚدخب٘ٝ   

اغّت ؿٟشٞبی ؿٕبِی ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ. آٚسدٖ فعبی ػجض ؿٟشی ثٝ ٔٙظٛس ایزبد آسأؾ ٚ آػبیؾ ؿٟشٚ٘ذاٖ

ٔٙذ٘ذ ِٚی ثٝ دِیُ ػذْ ٍ٘بٜ ٔٙبػت ٚ ػذْ ػبٔب٘ذٞی حبؿیٝ سٚدٞب، ایٗ فعبٞب  ایشاٖ اص ایٗ ٔٛٞجت ؼجیؼی ثٟشٜ

سٚدخب٘ٝ  ؿٛ٘ذ. ا٘ذ وٝ ثؼیبسی اص ٔؼعالت ارتٕبػی سا ٘یض ػجت ٔی داٖ ٚ ٘خبِٝ داٖ ؿٟشی دسآٔذٜ صٛست صثبِٝ ثٝ

وٝ ٔتأػفب٘ٝ داسای  وٙذ ٔیص سٚدٞبی ٟٔٓ ٔبص٘ذساٖ دس ثخـی اص ٔؼیش خٛد اص ٔٙؽمٝ ؿٟشی ثبثُ ػجٛس ثبثّشٚد ا

دس  یؿٟش دسٖٚ یسٚدٞباِزوش اػت. ٔمبِٝ حبظش ثٝ د٘جبَ پبػخ ثٝ ایٗ ػؤاالت اػت:٘مؾ  ثؼیبسی اص ٔـىالت فٛق

 ؿٟشی پٛیب ثذَ وشد؟ حبؿیٝ ثبثّشٚد سا ثٝ یه ٔٙظش تٛاٖ ٔی ٚ چٍٛ٘ٝپٛیبیی ٔٙظش ؿٟشی چیؼت؟ 

 ثبٞذف ٕٞشاٜ ثب ٔـبٞذات ٔیذا٘ی، ای وتبثخب٘ٝٔؽبِؼبت  ثش تىیٝتٛصیفی ثب –ایٗ ٔمبِٝ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ  تحّیّی 

اػت. ٚ ثٝ  لشاسٌشفتٝ ٔٛسدثشسػی ؿٟشی، ٚ تجذیُ آٖ  ثٝ یه ٔٙظش پٛیبی ؿٟشی،  ٞبی سٚدخب٘ٝ ثبصآفشیٙی احیب ٚ

آٖ سا ثٝ یه ٔٙظش پٛیبی ؿٟشی تجذیُ  تٛاٖ ٔیثبثّشٚد  ؿٟشی دسٖٚٚ احیبی سٚدخب٘ٝ ثب ػبٔب٘ذٞی د٘جبَ ایٗ اػت وٝ 

 وشد.

 

 

 ؿٟشی، ثبثّشٚد، ٔٙظش پٛیبی ؿٟشی ٞبی سٚدخب٘ٝٔٙظش ؿٟشی،  کلیدی: ّای ٍاشُ
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 هقدهِ:

 وٙبس ٚ ٌٛؿٝ دس  ٔٙفشد ٚ پشاوٙذٜ خصٛصی ٞبی ثبؽ ٚ ٞب پبسن ٚاػؽٝ ثٝ ٞٓ آٖ ػجض فعبی اص ٘بچیضی ثؼیبس ػٟٓ ؿٟشٞب أشٚصٜ   

 ٔٙجؼی ٔختّف، ٞبی ٔحذٚدیت  ثبٚرٛد ؿٟشی، ٞبی سٚدخب٘ٝ ٕٔتذ، ػجض فعبی وٕجٛد ثحشاٖ ٔیبٖ دس.  ؿٟشداس٘ذ ػٕٛٔی وبِجذ

                         . ثبؿٙذ ٔی سٚی وشد اصایٗ ا٘ؼبٖ  حعٛس حزف ثذٖٚ ؿٟشی ثؼتش دس اوِٛٛطیىی سٚیىشدٞبی تٛػؼٝ رٟت اسصؿٕٙذ

 اص یىی ػجبستی ثٝ ٚ ٔخجت حیؽیٔ صیؼت ػٛأُ اص یىی تٛا٘ٙذ ٔی ؿٟشٞب، دس ٔٛرٛد ؼجیؼی ػٙبصش اص یىی ػٙٛاٖ ثٝ سٚدٞب    

 ٚ ٌیبٞی ٞبی ثبفت احیبی رٟت دس اػت ثضسٌی وٕه ٞب آٖ وٙبس دس ػجض فعبٞبی ٌیشی ؿىُ. ثبؿٙذ ؿٟش تٙفغ ػٛأُ

 اص رذا ٞب سٚدخب٘ٝ.[6] ثبؿٙذ ؿٟش٘ـیٙبٖ فشاغت اٚلبت ثشای ٔٙبػت ٞبی ٔىبٖ اص یىی ثتٛا٘ٙذ تب ؿٟش دس ٔٛرٛد ٞبی پبسن

 اص ٞب سٚدخب٘ٝ ٟٔبس.  ا٘ذ لشاسٌشفتٝ ػٕیك ٞبی دٌشٌٛ٘ی ٔؼشض دس ٞب، ا٘ؼبٖ ٔؤحش ٞبی فؼبِیت تأحیش تحت ٚصأش ؼجیؼی تغییشات

 یه ٞش وـبٚسصی ٞبی پؼبة ٚ ؿٟشی ٞبی فبظالة تخّیٝ اص ٘بؿی ٞبی آِٛدٌی ٚ ٔبػٝ ٚ ؿٗ اص ثشداسی ثٟشٜ ػذٞب، احذاث ؼشیك

 . [7]ٔؤحش٘ذ ا٘ؼب٘ی صیؼت ٔحیػ آٖ زٝدس٘تی ٚ ٞب سٚدخب٘ٝ صیؼت ٔحیػ دٌشٌٛ٘ی دس ؿىّی ثٝ

٘یبص  ثبویفیتٞش ؿٟش اسٌبٖ ص٘ذٜ ٚ پٛیبیی اػت، وٝ ثشای حفظ ٚ ػالٔتی ػبوٙیٗ، ٕٞچٙیٗ ثمبی خٛد، ثٝ ٔحیػ ؿٟشی    

سٚدخب٘ٝ ٚ ثٟؼبصی فعبی ٚ ثصشی ٔحٛس اص ؼشیك ٔذاخالت ؼشاحی ؿٟشی ٘ظیش  ٔحیؽی صیؼتداسد. ثب استمبء ویفیت ٔٙظش ٚ 

، اصالح وف ٚ ثذ٘ٝ سٚدخب٘ٝ، تمٛیت ؼجیؼت ٔذاسی ٔحٛس، احذاث ٔزتٕغ تزبسی، تفشیحی ٚ خذٔبتی ٞب آِٛدٌیحیػ اص پبِٛدٖ ٔ

آٖ  ػشص٘ذٌیسفتبسی ػالٜٚ ثش استمبء ویفیبت اوِٛٛطیه ٔحٛس ٔٙزش ثٝ افضایؾ أٙیت، ایٕٙی، آسأؾ ٚ  ٞبی لشاسٌبٜٚ ایزبد 

 .[8]ؿٛد ٔی

 ٔٛسداػتفبدٜ دِپزیش ؿٟشی فعبی یه ػٙٛاٖ ثٝ آ٘ىٝ یرب ثٝ آٖ ٓیحشا ٚ ؿٟشی ٞبی دخب٘ٝسٚ اص ثؼیبسی ثؼتش حبظش حبَ دس  

پیبٔذٞبی ػٛء ٚ [9]. ذیآ یٔ حؼبة ثٝ ؿٟشی ثبصٔب٘ذٜ ٚ ٔتشٚوٝ ،٘بأٗ ٚ اػتفبدٜ شلبثُیغ صائذ، فعبی یه ػٙٛاٖ ثٝ ٌیشد، لشاس

٘ی ثؼیبس خؽشآفشیٗ ثبؿذ چشاوٝ حیبت التصبدی، ارتٕبػی، صیؼت ا٘ؼب تٛا٘ٙذ ثشای ٔحیػ ٞب ٔی ٌٛ٘ٝ فؼبِیت ٘بپزیش ایٗ رجشاٖ

ٞبی ؿٟشی آٖ ٔخُ تٛسیؼٓ، ٔٙظش ؿٟشی، ٘ـب٘ٝ ؿٟشی ٚ ... ٞش ؿٟشی وٝ ثب سٚدخب٘ٝ دس استجبغ اػت ثٝ  ٔحیؽی ٚ رّٜٛ صیؼت

  سٚدخب٘ٝ ثؼتٍی داسد.

دٞی  ثٝ فعبی ػجض ٚ تفشیحی داسد. ػبٔبٖ ای ثشای احیبء ٚ تجذیُ ٔالحظٝ ٞبی لبثُ پتب٘ؼیُثبثّشٚد سٚدخب٘ٝ ٔیبٖ ایٗ دس  

ػٙٛاٖ ػٙصش ٟٕٔی دس ؿٟش ثبثُ تجذیُ وٙذ ثٝ ؿٟش ٞٛیتی دیٍشٌٛ٘ٝ ثخـذ. احیب حبؿیٝ سٚدخب٘ٝ ٚ  تٛا٘ذ آٖ سا ثٝ سٚدخب٘ٝ ٔی

یجب ٚ ؿٛد. ثب تٛرٝ ثٝ آ٘ىٝ ؿٟش ثبثُ اص ٔٙبؼك ؼجیؼی ص تجذیُ آٖ ثٝ فعبی ػجض تفشیحی ٔٛرت استمبی ویفیت ٔٙظش ؿٟشی ٔی

ای خٛاٞذ  ٞبی فشاٚاٖ ؼجیؼی اػت، ثبص ص٘ذٜ ػبصی ٚ ػبٔب٘ذٞی ایٗ سٚدخب٘ٝ ثٝ ؿٟش چٟشٜ ٚ ٞٛیت ٚیظٜ ٚارذ آحبس ٚ اسصؽ

 ثخـیذ.

 

 

 



  هعوارایراى سراسری اًجوي ّای صٌفی هٌْدساى کاًَى

 ّوایص بیي الوللی هعواری،عوراى ٍ ضْرسازی در ّسارُ سَم

 49تیر هاُ  -تْراى 

 3 

 تحقیق:  سؤال

 دس پٛیبیی ٔٙظش ؿٟشی چیؼت؟ ؿٟشی دسٖٚ یسٚدٞب٘مؾ 

 حبؿیٝ ثبثّشٚد سا ثٝ یه ٔٙظش ؿٟشی پٛیب ثذَ وشد؟ تٛاٖ ٔیچٍٛ٘ٝ 

 :اّداف پصٍّص

ثبؿذ وٝ  ؿٟشی ٔی ؼتیص ػیٔحثش ٔٙظش ؿٟشی ٚ ٕٞچٙیٗ حفظ  ٞب سٚدخب٘ٝػیٕبی  شیتأحٞذف اصّی پظٚٞؾ ؿٙبػب٘ذٖ 

 ٞب سٚدخب٘ٝفعبی دس ٔؼیش  -ثبالی وبِجذی  ثبویفیتاػت. ِزا ایزبد ٔحیؽی ایٕٗ، ػشص٘ذٜ ٚ  ؿٟشٞبیىی اص ٔؼبئُ أشٚص ٔٙظش 

 ٞب سٚدخب٘ٝعبی ػجض ؿٟشی ٘مؾ ٟٕٔی داس٘ذ. فشآیٙذ ٘ٛػبصی ٚ ؼشاحی ِجٝ ، وٝ دس پذیذ آٚسدٖ فثبؿذ ٔیاص اٞذاف پظٚٞؾ 

وٝ دس ایٗ ساٜ  ٌیشد ٔیای ٔؽّٛة ثشای فعبی ؿٟشی ا٘زبْ  ، ویفیت ٔحیػ ؿٟشی ٚ آیٙذٜصیؼت ٔحیػحفظ  ٔٙظٛس ثٝ

 .وٙذ ٔیایفب  ای اسص٘ذٜ٘مؾ ثؼیبس  صیؼت ٔحیػػبصی ٚ ؼشاحی  ا٘ذاص چـٓ

 فرضیِ: 

 آٖ سا ثٝ یه ٔٙظش پٛیبی ؿٟشی تجذیُ وشد. تٛاٖ ٔیثبثّشٚد  ؿٟشی دسٖٚحیبی سٚدخب٘ٝ ثب ػبٔب٘ذٞی ٚ ا

 ٕٞشاٜ ثب ٔـبٞذات ٔیذا٘ی وٝ ای وتبثخب٘ٝ ٔؽبِؼبت ثش تىیٝ ثب تٛصیفی – تحّیّی سٚؽ اص ثب اػتفبدٜ ٔمبِٝ ایٗ: رٍش تحقیق

دس ؿٟش ثبثُ ٍ٘بؿتٝ ؿذٜ اػت ٚ ا٘تٟب ٔمبِٝ ثٝ  یبایزبد یه ٔٙظش ؿٟشی پٛ رٟت دس ؿٟشی سٚدخب٘ٝ ثبصآفشیٙی ٚ احیب ثبٞذف

 آٖ سا ثٝ یه ٔٙظش پٛیبی ؿٟشی تجذیُ وشد. تٛاٖ ٔیوٝ ثب احیبء ٚ ػبٔب٘ذٞی ػبحُ ثبثُ سٚد،  سػب٘ذ ٔیاحجبت 

 هٌظر ضْری

ت تٛرٟی اص دا٘ؾ ٚ ػٛاؼف ٔحیؽی ؿٟشٚ٘ذاٖ تح سٚ ثخؾ لبثُ اػت ٚ اصایٗ "پذیذٜ ؿٟش"ٚ  "ا٘ؼبٖ"ػؽح تٕبع     

ؿٛد، یؼٙی ٔٙظش  ٔحؼٛع تجذیُ ٔی یٕبً. ثٝ ػجبستی ؿىُ ؿٟش دس الیٝ ٔٙظش ؿٟشی ثٝ ویفیتی ٔؼتمٌیشد ٔیتأحیش آٖ ؿىُ 

اص ٚالؼیت ٔٛرٛد پیشإٔٛ٘بٖ اػت. اص ؼشیك ایٗ ٚاػؽٝ ٚ ٔذیْٛ، یؼٙی ٔٙظش  ٚ فعبی ٔٛسد ادسان ٔب ادسان لبثُؿٟش ػیٙیت 

. ٔٙظش ؿٟشی سا ٔحصَٛ تؼبُٔ حؼی  [11]ٕ٘بیٙذ خبسری پیذا ٔی یبٖ ثشٚص ٚ تزّؿٟشی اػت وٝ اثؼبد غیش وبِجذی ؿٟش أى

. ثذیٟی اػت وٝ پیشٚ تؼبُٔ وٙذ ٔیساوی تؼشیف دٞبی ا ٌب٘ٝ ثب فعبی ؿٟشی دس ٘خؼتیٗ ٌبْ ا٘ؼبٖ اص ؼشیك حٛاع پٙذ

ٟٚ٘بیتب ا٘ؼبٖ اص  ٌیشد ٔیبثی لشاس اسصیبثب٘ٝ ؿٟش، ٔٛسد ؿٙبخت ٚ اسصی –ٔذت ا٘ؼبٖ ٚ فعبی ؿٟشی دس لبِت ٔٙظش رٞٙی  ؼٛال٘ی

 ص٘ذ. ٞب ثٝ سفتبسٞبی ٔؼیٙی دػت ٔی ٞب ٚ ٘تبیذ حبصُ اص اسصیبثی ادساوبت، ؿٙبخت

 اکَلَشی هٌظر

ؿذٜ ٘مؾ اصّی  اوِٛٛطی ٔٙظش، ثش اػبع تٛصیف ػبختبس ٚ فشآیٙذٞبی ٔٙظش، تؼبسیف ٔتؼذدی داسد. ؼجك تؼشیف اسائٝ 

. ثش اػبع تؼشیف [1]ٞبی اوِٛٛطی ٚ سٚ٘ذٞبی ؼجیؼی اػت رشیبٖ ، ٔیبٖ اٍِٛٞبی فعبیی ٚاوِٛٛطی ٔٙظش، دسن سٚاثػ ٔتمبثُ

                                                                                                                                                                       ا٘ذ. استجبغ ٍٕٞٗ دس  ٞبی یؼتٓػای اػت وٝ دس آٖ اوٛ اوِٛٛطی ٔٙظش دس اصُ ػّٓ آ٘بِیض حٛصٜ:                                                                                                           فٛسٔٗ ٚ ٌذسٖ 
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ساػتبی تؼشیف  ٞبی ٔتؼذدی دس  بِؾچؿذٜ اػت ٚ  سؿتٝ ٔزضا تؼشیف ػٙٛاٖ یه اوِٛٛطی ٔٙظش ؼی ػٝ دٞٝ اخیش ثٝ   

حٛصٜ ثیؾ اص ٞش چیض ثش ٘یبص ادغبْ  ٞبی اخیش دس رٟت تؼشیف ایٗ بِؾچاٞذاف ٚ ٘مؾ ایٗ حٛصٜ ػّٕی صٛست ٌشفتٝ اػت؛ أب 

                                                                                                                     تشی اص ٔٙظش، تأویذ داسد. طیىی ٔٙظش رٟت اسائٝ دسن سٚؿٗٛوشدٖ اصَٛ ثیِٛٛطیىی ٚ طئِٛ

ٕٞضٔبٖ ثب ػٙبصش رب٘ذاس   پشداص اوِٛٛطی ٔٙظش، ثش ایٗ ثبٚس اػت وٝ اوِٛٛطی ٔٙظش ثبیذ ػٙبصش ثیزبٖ ٔٙظش سا ٔٛٚع: ٘ظشیٝ  

یه ٔٙظش ٍٕٞٗ ٔٛسدثشسػی لشاس دٞذ.   ٞب سا دس ٙذ ٚ ػّٕىشد ٚ سٚاثػ فعبیی آٖػٙٛاٖ ٚاحذٞبی اػبػی ٔٙظش ثبٞٓ اسصیبثی و ثٝ

                                                                                                                                                                                                                                         .[2]ٞب دس ؼشاحی ٔٙظش ثپشداصد حُ ثٟتشیٗ ساٜ ٕٞچٙیٗ ثٝ اسصیبثی ٘مؾ ایٗ دٚ ػبُٔ وٙبس ٞٓ ثشای پیذا وشدٖ 

 ّای ضْری رٍدخاًِ

چـٕٝ دس  آة چٙذ اص ثٝ ٞٓ پیٛػتٗ وٝ سٚ آٖؿٛد، آثی اػت  سٚد یب سٚدخب٘ٝ وٝ دس صثبٖ پّٟٛی ٞٓ سٚد ٌفتٝ ٔی   

ٞب ٔؼٕٛالً دس  سٚدخب٘ٝ        ٞب ثشیضد. ٞب ٚ یب دسیبٞب ٚ الیب٘ٛع ٞب، دسیبچٝ یبثذ تب ثٝ دؿت ٞبی وٛٞؼتب٘ی ثٝ ٚرٛد آٔذٜ ٚ رشیبٖ ٔی دسٜ

ٞب  ٝ دؿتآثشفتی خٛد ثٝ تٛػؼ ٞب، تـىیُ ٔخشٚغ افىٙٝ ٞب سا دادٜ ٚ پغ اص ؼی ٔؼیشی ثب ا٘جبؿت ٔٛاد اِٚیٗ ٔشحّٝ دس پبی وٜٛ

 .                                    [3]وٙٙذ وٕه ٔی

آیٙذ،  حؼبة ٔی ٞب دس دَ ؿٟشٞبی پشتشاوٓ ثٝ ٞب ٔٙبثغ ٟٕٔی اص٘ظش حفبظت ٔٙبثغ ؼجیؼی ٚ احیبی ػىٛ٘تٍبٜ سٚدخب٘ٝ 

ٞبی  ٖ صٔیٗسٚثٝ دؿٟشٞب سٚیٝ ػبختبس ثبؿٙذ. ٌؼتشؽ ثی ای ثٝ دسٖٚ ؿٟش ٔی ٞبی ؼجیؼی حٛٔٝ چشاوٝ أتذادی اص پذیذٜ

وبٞؾ ٚػؼت ػؽٛح ػجض ٚ اص ٔیبٖ ٞب، ای ثبػج ٔتالؿی ؿذٖ ٚ ٘بثٛدی ثمبیبی رٍُٙ ٞبی حٛٔٝ وـبٚسصی ٚ تٛػؼٝ ؿٟشن

                                                                                               ای رب٘ذاساٖ ؿذٜ اػت. سفتٗ تٙٛع ٌٛ٘ٝ

دس ٌٛؿٝ ٚ   ٞبی خصٛصی پشاوٙذٜ ٚ ٔٙفشد ٞب ٚ ثبؽ ٚاػؽٝ پبسن ٞٓ ثٝ ٚصٜ ؿٟشٞب ػٟٓ ثؼیبس ٘بچیضی اص فعبی ػجض آٖأش  

ٞبی ٔختّف،  ٞبی ؿٟشی، ثبٚرٛد ٔحذٚدیت . دس ٔیبٖ ثحشاٖ وٕجٛد فعبی ػجض ٕٔتذ، سٚدخب٘ٝ ؿٟشداس٘ذوٙبس وبِجذ ػٕٛٔی 

ثبؿٙذ. دس  ٔی سٚی وشد اصایٗا٘ؼبٖ  دس ثؼتش ؿٟشی ثذٖٚ حزف حعٛس ٔٙجؼی اسصؿٕٙذ رٟت تٛػؼٝ سٚیىشدٞبی اوِٛٛطیىی

وٙٙذ ٚ فعبی ػجض حٛٔٝ ؿٟشی سا ثٝ دسٖٚ  ٔی  یٗٞبی ػجض ٔٙفشد ؿٟشی سا ثٝ یىذیٍش تأٔ دسرٝ اَٚ ایٗ وشیذٚسٞب اتصبَ لؽؼٝ

سیضی  وٙٙذ. ثٙبثشایٗ ؼشاحی ٚ ثش٘بٔٝ ٔیفشاغتی ؿٟشٚ٘ذاٖ سا فشاٞٓ  -تفشیحی   ٞبی ٞب صٔیٙٝ ػالٜٚ سٚدخب٘ٝ ثٝ .وـب٘ٙذ  ؿٟش ٔی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           . [4]سٚاد یبفتٝ اػت  ٞبی اخیش ػٛاحُ آثی ؿٟشی ؼی ػبَ

 زیست رٍدخاًِ ٍ هحیط

ؿذ ٚ  تش ٔی ت ا٘ؼب٘ی پیؾ سفتٝصیؼ ٌٛ٘ٝ وٝ ٔحیػ ثبٌزؿت صٔبٖ ٚ ػپشی ؿذٖ ساثؽٝ ػٙتی ا٘ؼبٖ ٚ ؼجیؼت ٕٞبٖ

تش ٌشدیذ.  اؽ خبسد ٌـتٝ ٚ پیـشفتٝ یبفت، ٘حٜٛ ثشخٛسد ثـش ٘یض ثب سٚدخب٘ٝ اص حبِت اثتذایی تٙبػت آٖ رٕؼیت افضایؾ ٔی ثٝ

  .[11]ٔشٚس تغییش یبفت ٞب ثٝ ٞبی آٖ تٝتش ٌـتٝ ٚ خٛاػ ٞب دس ٔزبٚست سٚدخب٘ٝ تزبستـبٖ ٚػیغ ا٘ؼبٖ

ٞب دس  ا٘ذ ػیٕبی ؼجیؼی سٚدخب٘ٝ ٞبی ٔختّف ٔٛسدتٟبرٓ لشاسٌشفتٝ ٞب اص رٙجٝ ػٙتی ٚ ٔٛرٛد، سٚدخب٘ٝثشداسی  دس ٘ظبْ ثٟشٜ

سٚیٝ ٔصبِح ثؼتش ٚ تزبٚص ثٝ حشیٓ سٚدخب٘ٝ، ٘بٞٙزبس  احش تذاْٚ سٚ٘ذ افضایـی ثشداؿت آة، احذاث ػذٞبی ٔخض٘ی، ثشداؿت ثی

 ٌشدیذٜ اػت.
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 رٍدخاًِ ٍ اکَسیستن

ٔحیؽی ٔخجت ٚ ثٝ ػجبستی یىی اص  تٛا٘ٙذ یىی اص ػٛأُ صیؼت اص ػٙبصش ؼجیؼی ٔٛرٛد دس ؿٟشٞب، ٔی ػٙٛاٖ یىی سٚدٞب، ثٝ

ٞبی ٌیبٞی ٚ  ٞب وٕه ثضسٌی اػت دس رٟت احیبی ثبفت ٌیشی فعبٞبی ػجض دس وٙبس آٖ ػٛأُ تٙفغ ؿٟش ثبؿٙذ. ؿىُ

 .[6]شاغت ؿٟش٘ـیٙبٖ ثبؿٙذٞبی ٔٙبػت ثشای اٚلبت ف ٔٛرٛد دس ؿٟش تب ثتٛا٘ذ یىی اص ٔىبٖ یٞب پبسن

ای اص حـشات آثضی، ٔبٞیبٖ، پش٘ذٌبٖ آثضی یب پش٘ذٌبٖ وٙبس آة ٚ پؼتب٘ذاساٖ صیؼتٍبٜ  ٞب ثشای ؼیف ٌؼتشدٜ سٚدخب٘ٝ

وٙٙذ. حعٛس پش٘ذٌبٖ دس  ای اػت وٝ ثمبء یىذیٍش سا تعٕیٗ ٔی ٌٛ٘ٝ ٞب ثٝ سٚد. سٚاثػ اوِٛٛطیه ثیٗ آٖ ای ثٝ ؿٕبس ٔی ٚیظٜ

دٞذ ٚ اص  ٞب ٔی ٚٞٛایی رّٜٛ رزاثی ثٝ ػبحُ سٚدخب٘ٝ ٞب ٚ تغییشات آة ف ػبَ ثش اػبع اصَٛ ٟٔبرشت آٖٞبی ٔختّ فصُ

اٍ٘یضی دس چٟشٜ ؿٟش ثشای ثبصدیذوٙٙذٌبٖ ٚ تٛسیؼٓ تأحیش ثؼضایی داسد ِزا ایزبد  ٟٕٔی اػت وٝ دس ایزبد خبؼشٜ یفبوتٛسٞب

ُ ٔٙبػجی ثشای رزة تٛسیؼٓ ٚ ایزبد ٔٙظش ؿٟشی ٚ پبسن پش٘ذٌبٖ ٞبی ٔٙبػت ثشای پش٘ذٌبٖ دس فصَٛ ٔختّف، پتب٘ؼی صٔیٙٝ

  .[16]ٞب داسد  ؼجیؼی دس رذاس ػبحّی سٚدخب٘ٝ

 

 

 

 ٍ٘بس٘ذٜ: ٔٙجغ ،یؿٟش ثبفت ٚ ثبثّشٚد سٚدخب٘ٝ

 رٍدخاًِ ٍ اًساى  

ٞب دس  ی ٚ سفتبسٞبی آٖٞبی ٔشدٔ پیشأٖٛ آٖ اؼالػبت ٔفیذی سا دس ٔٛسد ٌشایؾ ٞبی یُادسان ا٘ؼب٘ی اص سٚدخب٘ٝ ٚ پتب٘ؼ 

یبفتٗ ثٝ ایٗ ٟٔٓ ثبیذ ٘ٛع ؿٙبخت، احؼبع ٚ سفتبس وبسثشاٖ اص  . ثشای دػتوٙذ ٔیتؼبُٔ ثب ؿٟش ٚ رذاسٜ اسٌب٘یه سٚدخب٘ٝ ایزبد 

ایٗ ٔحیػ سا ٔـخص ٕ٘ٛد ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ ػٛأُ ؿخصی، فشٍٞٙی ٚ آٔٛصؿی دس ایٗ ٔؼئّٝ تأحیش ٔؼتمیٓ ٚ ثؼضایی 

 ٚ ٕٞىبساٖػؼیذیبٖ داس٘ذ.
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 ارتباط رٍدخاًِ ٍ ضْر

ٚ یب   اؼالػبت ٚ بتاحؼبػ ٚ ٞب اسصؽ صیؼت یػٔح ؼشیك اص افشاد. اػت ارتٕبػی ساثؽٝ ثشلشاسی ثشای ای یّٝٚػ صیؼت یػٔح

ٌیشی ٚ تىبُٔ ؿٟشٞب ٚ تأحیش ا٘ٛاع ػٛأُ ؼجیؼی ٚ  ثب ثشسػی ٘حٜٛ ؿىُ[13].  وٙٙذ سفتبسؿبٖ سا ثٝ ٞٓ ٔٙتمُ ٔی

. آة [5]تٛاٖ ثشؿٕشد ٟٔٓ ٔی تشیٗ ٚ ٔؤوذتشیٗ ػٛأُ دس ایٗ ش ایٗ سٚ٘ذ دخبِت ػٙبصش ؼجیؼی سا اصرّٕٝ ٟٔٓٔحیؽی ث صیؼت

ٞبی اِٚیٝ  رٟت اص دیشثبص ٕٞٛاسٜ ٘ؽفٝ رٟت سفغ ٘یبصٞبی اثتذایی ٚ اػبػی اٚ اػت. اصایٗاِٚیٗ ػبُٔ پبیجٙذی ثـش ثٝ صٔیٗ 

ٌیشی، لشاسٌیشی ٚ ٘حٜٛ استجبغ فعبٞب سا ثب یىذیٍش  ٞبی حیبتی، ٘جط چٍٍٛ٘ی ؿىُ ا٘ذ. ایٗ ؿشیبٖ ؿٟشٞب سا سٚدٞب تـىیُ دادٜ

 سا دس اختیبسداس٘ذ.  شٚ دس٘تیزٝ ثبفت ٚ ػیٕبی ؿٟ

 از لبِ رٍدخاًِ در تعاهل با ضْر تَقعات هردم

ػبصد. ایٗ  ٌزسد ٚ ػشص٘ذٌی ٚ ؿبداثی سا دس ؿٟش ربسی ٔی وٙبسٜ سٚد دائٕی ؿٟشی خػ ٕٔتذی اػت وٝ اص دَ ؿٟش ٔی

. وٙذ ٔیؿٛد ٚ ٕٞیٗ أش ؿٟشٚ٘ذاٖ سا دػٛت ثٝ حعٛس دس ایٗ فعب  ػشص٘ذٌی ٔؼٕٛالً ٔمبسٖ ثب تٙٛع فعبیی ٚ سفتبسی وٙبسٜ ٔی

ٞبیی ٔب٘ٙذ تشیب،  ٌیشی ٞٛیت ِجٝ سٚد ٔؤحش ثبؿذ، وبسثشی تٛا٘ذ دس ؿىُ ٔی ،ٌیشد ٔییی وٝ دس ِجٝ سٚدٞب ؿىُ ٞب فؼبِیت

ٔختّف تأحیشٌزاس ثبؿٙذ. ٔیضاٖ ؼغیبٖ سٚدخب٘ٝ،  یٞب ثٝ صٛستتٛا٘ٙذ  تفشیحی ٚ ... ٔی یٞب ػبحّی، پبسن یٞب سػتٛساٖ، پبسن

ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی سا ثشای سٚدخب٘ٝ ثٝ  تٛا٘ٙذ خصّت بٖ ٔصٙٛع ٚ ؼجیؼی ... ٔیػؽح سٚدخب٘ٝ ٚ ویفیت ػؽح آة سٚدخب٘ٝ، خػ آػٕ

ارتٕبػی، التصبدی، تبسیخی ٚ اوِٛٛطیىی ٚ ... ثشای دػتیبثی ثٝ ػبختبس پٛیب ٚ ؿبخص  ،ٚرٛد آٚس٘ذ. تٛرٝ ثٝ ٔؼبئُ فشٍٞٙی

ذٜ وشدٖ دٚثبسٜ ٞٛیت اصّی ؿٟشٞب ؿٟشی الصْ اػت. چشاوٝ رٛأغ ثـشی دس پی ص٘ ػٙٛاٖ ػبحُ دسٖٚ ثشای ِجٝ سٚدخب٘ٝ ثٝ

 .[14]ٞؼتٙذ

 ارتقاء کیفیت هحیطی:

ٔختّف ٚ اِمبی یه  یٞب ثخؾ یخٛا٘ ٞٓٚ حبؿیٝ آٖ ٔٛرت ٕٞبٍٞٙی ٚ  ٞب سٚدخب٘ٝاص پتب٘ؼیُ ٔٙظش  یشیٌ ثٟشٜ

. وٝ ٔٛاسد صیش ٕ٘بیذ یٔ یذتأووٝ ؿبوّٝ ٔٙظش ؿٟشی سا حفظ ٕ٘ٛدٜ ٚ ثش پیٛػتٍی آٖ  ؿٛد یٔخصٛصیت ٚ ٍ٘بٜ ٚاحذ دس ٔحیػ 

 دس ٘ظش لشاس ثٍیشد. ثبیؼت یٔ

ثبیذ ٔٙبظشی ؼشاحی ؿٛ٘ذ وٝ ثتٛا٘ذ خؽٛغ  دسٚالغایزبد رزاثیت ثصشی ٚ صیجبیی، سیتٓ، ػبدٌی، دٚاْ ٚ اػتحىبْ،  -1

 .یضدثشاٍ٘دیذ سا ثٝ خػ آػٕبٖ ٚ سٚدخب٘ٝ ثٍـبیذ. ٔٙبظشی وٝ حغ ؿٍفتی ٚ وٙزىبٚی سا 

ُ ٚ فشْ ٔؼیشٞب دس ػبیت وٝ ٔٛرت ثٝ ٚرٛد آٔذٖ یه تزشثٝ ثصشی ٚ ٚ ٌٛ٘بٌٛ٘ی دس رٟت، ؿى تٙٛع یزبدا -2

 .ؿٛد یٔ یذوٙٙذٌبٖثبصدثشای  تٛرٝ لبثُ

ذ ؿٟش سا ثٝ ػٕت خٛد رزة وٙذ ٚ اص ؼشفی ارضای ٔتـىّٝ ػیٕب ٚ تٛا٘ ٔیایزبد فعبی پٛیب ٚ ػشص٘ذٜ وٝ  -3

 آٖ پبػخٍٛی ٔحیػ ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ ثبؿذ. ٞبی یوبسثش

 بٖ دس فعبی پیشأٖٛ سٚدخب٘ٝ.ایزبد ٘مبغ ػؽف ٚ حغ ٔى -4

  .[15]فیضیىی ٚ ثصشی ٔحیػ  ٞبی ی٘بٞٙزبسفیضیىی ٚ ثصشی  ٔحیػ پیشأٖٛ ثب ؼشح  ٚ تشٔیٓ  استجبغدلت دس  -5
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   هعرفی ًوًَِ هَردی بابل رٍد:

احیبء ٚ تجذیُ ثٝ  ای ثشای ٔالحظٝ ٞبی لبثُ ایٗ سٚدخب٘ٝ پتب٘ؼیُ سٚدخب٘ٝ ثبثُ سٚد دس ظّغ ؿشلی ؿٟشػتبٖ ثبثُ لشاس داسد.   

ثٝ ؿٟش ٞٛیتی ٚ ػٙٛاٖ ػٙصش ٟٕٔی دس ؿٟش ثبثُ تجذیُ وٙذ  تٛا٘ذ آٖ سا ثٝ دٞی سٚدخب٘ٝ ٔی فعبی ػجض ٚ تفشیحی داسد. ػبٔبٖ

ؿٛد. ثب تٛرٝ  دیٍشٌٛ٘ٝ ثخـذ. احیب حبؿیٝ سٚدخب٘ٝ ٚ تجذیُ آٖ ثٝ فعبی ػجض تفشیحی ٔٛرت استمبی ویفیت ٔٙظش ؿٟشی ٔی

ٞبی فشاٚاٖ ؼجیؼی اػت، ثبص ص٘ذٜ ػبصی ٚ ػبٔب٘ذٞی ایٗ سٚدخب٘ٝ  اص ٔٙبؼك ؼجیؼی صیجب ٚ ٚارذ آحبس ٚ اسصؽثٝ آ٘ىٝ ؿٟش ثبثُ 

 ای خٛاٞذ ثخـیذ. ثٝ ؿٟش چٟشٜ ٚ ٞٛیت ٚیظٜ

  

 

: ٔٛلؼیت سٚدخب٘ٝ ثبثُ سٚد دس ؿٟش ثبث7ٚ8ُ یٞب ػىغ  

 

ٞبی  ؿٟش )ثبثُ ـ أیش والـ ثبثّؼش( دس ؿٕبس سٚدخب٘ٝ 3ٚ سٚػتب  55سٚدخب٘ٝ ثبثُ سٚد ثٝ ػّت ػجٛس اص حبؿیٝ یب داخُ حذٚد 

ٞبی دٚ ؼشف ثٝ داخُ  ٞب ثبثُ، ػؽح ؿٟش ٚ خب٘ٝ ٞب، وـتبسٌبٜ ٔبص٘ذساٖ اػت صیشا وّیٝ فبظالة ٌشٔبثٝحبَ ٟٔٓ  ٚ دسػیٗآِٛدٜ 

وشات  ٞبی ؿٟشی ثٝ ثبِٝ، فبظالةٞبی ٔٙؽمٝ تخّیٝ ص ٔتأػفب٘ٝ دس سٚدخب٘ٝ ثبثُ سٚد ٔب٘ٙذ ػبیش سٚدخب٘ٝ.ٌشدد سٚدخب٘ٝ تخّیٝ ٔی

ٞب ثذٖٚ  ٞب ٚ اسٌبٖ ؿذٜ اػت ٚ ایٗ پذیذٜ ٘بدسػت تب ثذاٖ رب ٌؼتشؽ یبفت وٝ ٔشدْ ػبدی ٚ حتی ثؼعی اص ػبصٔبٖ ٔـبٞذٜ

 .دا٘ٙذ ٞب سا ٔحُ ؼجیؼی تخّیٝ صثبِٝ ٚ فبظالة ٔی صیؼت، سٚدخب٘ٝ تٛرٝ ثٝ ِضْٚ حفظ ٔحیػ
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 ٞبی ػبختٕب٘ی دس داخُ ٚ اؼشاف سٚدخب٘ٝ ثبثُ سٚد ٘خبِٝ :تخّیٝ صثبِٝ 11ٚٚ 9 یٞب ػىغ

 

ٚ ثبصػبصی ٚ حفظ  داسد ثب ػبٔب٘ذٞیثب تٛرٝ ثٝ ٘یبص ؿذیذ ؿٟش ثبثُ ثٝ فعبٞبی ثبص؛ ٌشدؿٍشی ٚ تفشرٍبٞی ظشٚست     

فعبٞبی  ،ؼیش سٚدخب٘ٝثب ػبٔب٘ذٞی لؼٕتی اص سٚدخب٘ٝ ثبثُ سٚد ٚ ٔ داسد،صیؼت ایٗ سٚدخب٘ٝ وٝ دس ٔحٛس غشثی ؿٟش لشاس  ٔحیػ

ای سا دس  تٛا٘ذ ٔحٛس تٛػؼٝ وبِجذی ؿٟش ثبثُ لشاسٌشفتٝ اػت ٚ تأحیش فضایٙذٜ چٙیٗ فعبٞبیی ٔی ٔٙبػت ؿٟشی ایزبد ٕ٘ٛد ایٗ

 .ػبٔب٘ذٞی ؿٟش ثٝ ٕٞشاٜ داؿتٝ ثبؿذ

 

 

 سٚی اص وٝ اػت لذیٕی پّی ٔحٕذحؼٗ خبٖ :پ11ُػىغ 

 دٚسٜ آحبس اص پُ یٗا. ٌزسد ٔی ثبثُ ؿٟش دس ثبثُ سٚد سٚدخب٘ٝ

 پتب٘ؼیُ خٛثی ثشای رزة تٛسیؼت داسد. ؛ ٚاػت لبربسیبٖ

ٞبی دیٍش وٝ اص استفبػبت اِجشص ػشچـٕٝ  ٌبٜ ثبثُ سٚد، ٕٞچٖٛ ثؼیبسی اص سٚدخب٘ٝ ٞبی دٚس تبوٖٙٛ ٞیچ ٔتأػفب٘ٝ، اص ٌزؿتٝ   

تٛا٘ذ اص٘ظش صیجبیی، حفظ  ػٙٛاٖ ػبّٔی وٝ ٔی ثٝ سیض٘ذ، وٙٙذ ٚ ثٝ دسیبی خضس ٔی ٌیش٘ذ ٚ اص وٙبس ؿٟشٞبی ػبحّی ػجٛس ٔی ٔی

ٞب چٟشٜ ؿٟش سا دٌشٌٖٛ وٙذ، ٔٛسدتٛرٝ لشاس ٍ٘شفتٝ اػت. ٕٞٛاسٜ ثٝ  صیؼت، رزة ٌشدؿٍشاٖ ٚ دیٍش رزاثیت تؼبدَ ٔحیػ

ی ٚ ٞبی ؿٟشی، سٚػتبی ػٙٛاٖ ػبُٔ ٔحذٚدوٙٙذٜ تٛػؼٝ ٚ ٌؼتشؽ ؿٟش تٛرٝ ؿذٜ اػت ٚ ٕٞٛاسٜ ا٘ٛاع فبظالة ثبثُ سٚد ثٝ

ا٘ذ. دس ٔحذٚدٜ ؿٟش ثبثُ ٌزؿتٝ اص پُ لذیٕی ٔحٕذحؼٗ خبٖ ٚ پُ  ٞب، ایٗ سٚدخب٘ٝ سا آِٛدٜ وشدٜ صٙؼتی ٚ دیٍش آالیٙذٜ

ؿذٜ ساٜ استجبؼی دیٍشی ثیٗ ؿشق ثبثُ سٚد ٚ غشة آٖ ٚرٛد  آُٔ احذاث –ٞبیی وٝ دس ٔؼیش ربدٜ ثبثُ  رذیذ ٔزبٚس آٖ ٚ پُ

ٔٙظٛس تٛػؼٝ فعبی ػجض ٚ احذاث أىب٘بت تفشیحی دس ایٗ أبوٗ  ٞبی ٔٙبػت ثٝ تخبة ٔىبٖ٘ذاسد.تٛرٝ ثٝ اؼشاف سٚدخب٘ٝ ٚ ا٘

 تٛا٘ذ چٟشٜ ؿٟش سا دٌشٌٖٛ وٙذ ٔی



  هعوارایراى سراسری اًجوي ّای صٌفی هٌْدساى کاًَى

 ّوایص بیي الوللی هعواری،عوراى ٍ ضْرسازی در ّسارُ سَم

 49تیر هاُ  -تْراى 

 9 

 

 

: ٚرٛد پٛؿؾ ٌیبٞی 12ٚ13ػىغ ٞبی 

ٔختّف اص ٌیبٞبٖ ثٛٔی ٚ دسختبٖ ٚ ٘یضاسٞب 

تٛا٘ذ پتب٘ؼیُ ٔٙبػجی ثشای ثىبس ٌیشی  ٔی

 ٔٙؽمٝ ثبؿذ.

 

 

 

ٔحذٚدٜ سا ٔٛسد اسصیبثی لشاسداد،  swotالصْ اػت ثشای ؿٙبخت ثیـتش ٔحذٚدٜ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ رذَٚ  دس اثتذای ثحج

ٖ، ثبصٌٛ أحیشٌزاس دس ٔٙظش ؿٟشی ٚ پٛیبیی آٞب سا اص ٘مؽٝ ٘ظشات ٔختّف ت رذَٚ ریُ ٔحبػٗ ٔؼبیت، أىب٘بت ٚ ٔحذٚدیت

 :وٙذ ٔی
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 پٛؿؾ ٌیبٞی ٔتٙٛع_ ٔحبػٗ

 صیجب دس ؼَٛ ٔؼیش سٚدخب٘ٝ اصٞبیا٘ذ چـٓٚرٛد ٔٙبظش ٚ _

 استجبغ ٘ضدیه ثب ثّٛاس ػبحّی_

 خبٖ ٔحٕذحؼٗلشاسٌیشی دس ٘ضدیىی پُ تبسیخی _

 ٞبی رذیذ یوبسثشثشای اػتمشاس  ٘خٛسدٜ دػتٚرٛد ثشخی ٔٙبؼك ثىش ٚ _

 

 ػذْ ٚرٛد ػیُ ٌیش ٔٙبػت ٚ اػتب٘ذاسد دس ؼَٛ ٔؼیش_ ٔؼبیت

 دفبع یثزبد فعبٞبی ٚرٛد ٘مبغ وٛس ٚ پٟٙبٖ اص دیذ ٚ ای _

  ٚخبن آةٞبی ػبختٕب٘ی دس حبؿیٝ سٚدخب٘ٝ ٚ ایزبد آِٛدٌی  تخّیٝ صثبِٝ ٚ ٘خبِٝ_

 خبٖ ٚ ٔٛصیشد ٔحٕذحؼٗی ٞب پُٚرٛد آِٛدٌی صٛتی اص ػٛی ثّٛاس ػبحّی ٚ ٕٞچٙیٗ  _

 ٞب ثٝ داخُ آة ٞبی خبٍ٘ی ٚ فبظالة تخّیٝ صثبِٝ _

 ٔـىُ سٚؿٙبیی دس ػبػبت تبسیه _

 ی ٚسصؿی ٚ تفشیحی دس ٔٙؽمٝٞبٖ ٔىبوٕجٛد _

 ای ٚ ؿٟشی ٞبی ٟٔٓ ٔٙؽمٝ استجبغ ٔٙبػت ثب خیبثبٖ أىب٘بت 

 ی ػجض دس ٔؼیشٚ فعبٚرٛد ػٙبصش ؼجیؼی ٚ اوِٛٛطیىی اسصؿٕٙذی چٖٛ سٚدخب٘ٝ 

 ٘یبص ثبالی ػبوٙیٗ ٔٙؽمٝ ثٝ ٔشاوض ٚسصؿی ٚ تفشیحی

 ػجٛسی أىبٖ ایزبد فعبی ٌشدؿٍشی ثشای ػبوٙیٗ ٔٙؽمٝ ٚ ٔؼبفشاٖ

 أىبٖ ایزبد ٔؼیش ٔتٙٛع ٚ ٔٙبظش ػىب٘غ ثٙذی ؿذٜ ثٝ ػّت تغییش ٔؼیش آة

 أىبٖ اػتفبدٜ اص پبسن ٞٓ دس ػؽح ٔٙؽمٝ ٚ ٞٓ دس ػؽح ؿٟش

ی ٔختّف رٙؼی ٚ ٞب ٌشٜٚیبصٞبی ٘ٞبی ٚسصؿی، آٔٛصؿی ٚ فشٍٞٙی ٔتٙبػت ثب  یٙٝصٌٔؼتشؽ 

 ػٙی
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 خبٖ ٔحٕذحؼٗی دس ٘ضدیىی پُ ػبص پُٞبی  آِٛدٌی صٛتی دس احش فؼبِیت ٞب ٔحذٚدیت

 ٚػبص دس وٙبسٜ ٔؼیش ثبفت ٔؼىٛ٘ی ٚ ػبخت سٚصافضٖٚپیـشفت 

 ٞب دس ٔؼیش ثّٛاس ػبحّی  یُاتٛٔجآِٛدٌی صٛتی ٘بؿی اص حشوت 

 

 :ّا پیطٌْادارائِ راّکارّا ٍ 

 وٙبس. ؿٛد ٔی ٘مبؼی چٙیٗ ثٝ ٔشدْ ٞزْٛ ثبػج ٚ داسد آٖ ثذ٘ٝ احیبی دس ای ػٕذٜ ٘مؾ سٚدخب٘ٝ وٙبس فعبٞبی ؼشاحی   

 صشف ٔاللبت، لشاس صدٖ، لذْ ثشای ٔىب٘ی ؼجیؼت، اص اػتفبدٜ ٚ تزٕغ ثشای ٔحّی ػٙٛاٖ ثٝ سٚد ثبثُ ٔب٘ٙذ ؿٟشی دسٖٚ سٚدخب٘ٝ

 ثشای صیبدی پتب٘ؼیُ داسد ؿٟش، ػبوٙیٗ ٔذت وٛتبٜ فشاغت اٚلبت ػجبستی ثٝ ٞب، آٖ ٔب٘ٙذ ٚ تفشیحی خشیذٞبی ؿبْ، ٚ ػصشا٘ٝ

 ٞب سٚدخب٘ٝ رذاس دس... ٚ ٔزٞجی تزبسی، ٞبی پتب٘ؼیُ ثٝ تٛرٝ ثب ٞب وبسثشی یبثی ٔىبٖ ثٝ تٛرٝ. اػت ػشص٘ذٜ ٚ پٛیب ٔحیؽی ایزبد

 رزة سا ثیـتشی ٞبی وبسثشی تٛا٘ٙذ ٔی وٝ تزبسی ٚ ػٕٛٔی ثضسي ٞبی ػبختٕبٖ ٔب٘ٙذ التصبدی ثبِمٜٛ ٞبی ٔىبٖ اػت الصْ

 افضایؾ ٘یض دٚ ایٗ ثیٗ تؼبُٔ ٚ ثشٕٞىٙؾ أىبٖ سٚدخب٘ٝ ػبحُ دس ا٘ؼب٘ی ٞبی تفؼبِی ٌشفتٗ ٘ظش دس. ؿٛ٘ذ ٔـخص وٙٙذ

 ٞبی فؼبِیت ٚ حیبت وٝ ػت ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ػبحُ ٔٛفك تٛػؼٝ. ػٛد ٔی ؿٟشی ٔٙظش ؿذٖ تش غٙی ٔٛرت ٞب وبسثشی تٙٛع. ٔیبثذ

 :ٞذف ایٗ ثٝ سػیذٖ ثشای ِزا وٙذ ٔی تأٔیٗ آة وٙبسٜ دس سا ؿٟشی

 دس ٔؼبٚی ؼٛس ثٝ ثصشی ٚ وبِجذی اتصبالت ؿٛد ٔی تـٛیك سٚدخب٘ٝ ؼشف دٚ ثباتصبَ ٔشتجػ ٞبی فؼبِیت سٚدخب٘ٝ ػبحُ دس-

 .داس٘ذ إٞیت ػٛاحُ ایٗ

 وٕشثٙذی ؿشیبٖ ثب سٚد ؿشلی ٚ غشثی ثخؾ ثیٗ استجبغ ایزبد دس ٔٛسدثحج فعبی ٔزبٚس ؿٟشی ٞبی ؿشیبٖ ٟٔٓ وّیذی ٘مؾ-

 .ؿٟش ٔشوض ٚ ؿٟش

 ػّٕی ٞبی ٘ـؼت ٚ فشٍٞٙی ٚ ثٛٔی ٚ ٔزٞجی ٞبی ٔشاػٓ ٚ ٞب رـٗ ٔخُ ٔٙؽمٝ ػؽح دس رٕؼی ٞبی ِیتفؼب ثشٌضاسی أىبٖ -

 ... ٚ ٞب ٕٞبیؾ ٚ ٚسصؿی ٚ

  سٚدخب٘ٝ داخُ ثٝ ٘فٛر أىبٖ-

 ؿٙب، لجیُ اص آثی تفشیحبت ثخؾ دس ٌضاسی ػشٔبیٝ. )ٔشتجػ إِّّی ثیٗ ٔؼبثمبت ٚ ػبحّی ٚ آثی ٞبی ٚسصؽ ثشٌضاسی أىبٖ -

 .ٔبٞیٍیشی ٚ ٚاتشپّٛ آة، سٚی اػىی آثی، ٞبی ٚسصؽ شا٘یلبیم

 .پیبدٜ حبوٕیت ٚ ایٕٙی افضایؾ رٟت ػٛاسٜ ٚ پیبدٜ ٔؼیش ػبٔب٘ذٞی-

 .تٛلف ثشای أٗ ٞبی ٔحُ دس ٔبٞیٍیشی ٚ سا٘ی لبیك ٘ظش آة ثب ٔشتجػ ٞبی فؼبِیت تـٛیك -

 .داسد استفبع اختالف وٙبسٜ ثب آة ػؽح وٝ ٞبیی ٔحُ دس آة ثٝ دػتشػی ثشای أٗ ٞبیی ساٜ ثب پّىبٖ ایزبد -
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 ٌشفتٝ ٞب ٌشدٕٞبیی ٚ ٌشٚٞی ٞبی فؼبِیت اص. ثبؿٙذ افشاد ربرة سٚص ؿجب٘ٝ ٔختّف ٞبی صٔبٖ دس وٝ فعبٞبیی ٚ ٞب فؼبِیت ایزبد -

 .ػبِخٛسدٌبٖ ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ ٌزسا٘ی ٚلت ٞبی ٔحُ ٚ وٛدوبٖ ثبصی ٔحُ تب

 ػبحُ ثٝ غشثی ػبحُ اص ثبفت رذاسٜ ثٝ ػبحُ اص دیذ ٚ سٚدخب٘ٝ ثٝ ػبحُ اص ػبحُ، ثٝ سٚدخب٘ٝ اص ثصشی ادسان ٚ ا٘ذاص چـٓ-

 .غشثی ػبحُ ثٝ ؿشلی ػبحُ اص ٚ ؿشلی

 .آة فشٚ٘ـؼتٗ ٍٞٙبْ ٞب ثذ٘ٝ ثٛدٖ ٔٙظشٜ خٛؽ -

 .وٙٙذ ٔخذٚؽ ثبیؼت ٕ٘ی سا سٚد ؼجیؼی ٔٙظش ٞب ػبختٕبٖ استفبع ٚ حزٓ -

 ٞبی ثبصی ٚ اػصبة تٕذد ثبػج) پش٘ذٌبٖ صذای ٚ سٚدخب٘ٝ ٘ؼیٓ خب٘ٝ،سٚد ثٛی آة، صذای ٕٞشاٜ ؼجیؼت ػٕفٛ٘ی -

 (.ؿٛد ٔی ا٘ؼبٖ سٚحی تٛا٘بیی
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 :گیری ًتیجِ

 ٚ ٞب صیؼتٍبٜ ٚ ثٛدٜ ػبحّی ٚ آثی ٞبی اوٛػیؼتٓ ثش ای ػٕذٜ خؽشات آة وٙبس ؿٟشٞبی دس صٔیٗ تجذیُ ٚ ؿٟشی سؿذ 

 تغییش سا غزایی ٔٛاد ٞبی چشخٝ ٚ ا٘شطی رشیبٖ ٚ وشدٜ ٔختُ سا طیهٞیذسِٚٛ ٞبی دػتٍبٜ ٚ دادٜ تغییش سا ٞب ٌٛ٘ٝ تشویت

ؿٛد. ثب تٛرٝ ثٝ آ٘ىٝ  احیب حبؿیٝ سٚدخب٘ٝ ٚ تجذیُ آٖ ثٝ فعبی ػجض تفشیحی ٔٛرت استمبی ویفیت ٔٙظش ؿٟشی ٔی دٞٙذ. ٔی

ٚ ػبٔب٘ذٞی ایٗ سٚدخب٘ٝ ثٝ ؿٟش ٞبی فشاٚاٖ ؼجیؼی اػت، ثبص ص٘ذٜ ػبصی  ؿٟش ثبثُ اص ٔٙبؼك ؼجیؼی صیجب ٚ ٚارذ آحبس ٚ اسصؽ

تٛا٘ذ  یٔٞبی ٔحیؽی ٟ٘فتٝ دس فعبٞبی ؿٟشی ٚ أىبٖ اػتفبدٜ اص  ای خٛاٞذ ثخـیذ.ثبصؿٙبػی ویفیت چٟشٜ ٚ ٞٛیت ٚیظٜ

ػشص٘ذٜ ٚ تٛػؼٝ پبیذاس  ؿٟشی سٚیىشد ٔٙبػجی دس ٔؼبصش ػبصی ؿٟشٞبی أشٚصی ایشاٖ ٔب ٕٞؼٛ ثب ٘یبص ؿٟشٞب ثٝ فعبٞبی

وٝ ثب فؼبَ وشدٖ حبؿیٝ سٚد ٚ  ای ثشای احیبء ٚ تجذیُ ثٝ فعبی ػجض ٚ تفشیحی داسد ٔالحظٝ ٞبی لبثُ ایٗ سٚدخب٘ٝ پتب٘ؼیُ                                                            ثبؿذ.

 ٖ وبػتٝ ٔی ؿٛد.آٚ اص ٔؼعالت وٙٛ٘ی  دسآٔذٜیه فعبی پٛیبی ؿٟشی  ػٙٛاٖ ثٝفؼبَ ؿٟشی، ایٗ ٔىبٖ  ٞبی یوبسثشایزبد 
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 1381٘ـٍبٜ تٟشاٖ، ٔؼٍشی اصغش، فشًٞٙ ٚ صیؼت، تٟشاٖ، ٔٛػؼٝ ا٘تـبسات ٚ ٘ـش دا [6]

ؼجیؼی  ٚ ٔٙبثغٔحؼٙی، دا٘ـٍبٜ ػّْٛ وـبٚسصی  ٚ ٔحؼٗٞب، تشرٕٝ ػجذاالٔیشصّٛاتی  دس حشیٓ سٚدخب٘ٝ یػبص ربدٜ، احشات سیچبسدػٖٛ[ 7]

 .1375  ٌشٌبٖ

ی ٚاحذ ػّْٛ تحمیمبت ثش اوِٛٛطی ٚ ربیٍبٜ ػیٕبی آٖ دس ٔٙظش ؿٟشی، دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔ ٞب سٚدخب٘ٝ تأحیش، اهلل حزتحبری ػیذی، [ 8]

 .1393ػیشربٖ، 

ؿٟش تٟشاٖ،  یضیس ثش٘بٔٝ، ٔشوض ٔؽبِؼبت ٚ ؿٟشٞب والٖدس ٔحیػ  یسٚد وٙبسؼشاحی تفشرٍبٞی ٘ٛاحی  ٕٞىبساٖ، ٚحؼٙؼّی  ِمبیی[ 9]

1362. 

 .1379وٛئیٗ، تئٛسی ؿىُ خٛة ؿٟش، تشرٕٝ حؼیٗ ثحشیٙی، تٟشاٖ، ا٘تـبسات،ٙچ،یِ[ 11]

پٛس، تٟشاٖ، ؿشوت  بٖیآس أیشحؼیٗ ،یی(، ٔتشرٕبٖ احٕذ آساْ، ع. پبؿب1ٌٟٛاسٜ تٕذٖ )د  ٗیٔـشق صٔ ٕض،یر بْیّیدٚسا٘ت، ٚ[ 11]

 .1376 ،فشٍٞٙی ٚ یا٘تـبسات ػّٕ

 .1377، تٟشاٖ، ٔٛػؼٝ ا٘تـبسات ٚ چبح دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ ، ٞب آة یبیرغشاف ذ،یرٕـ یٛظیػ یرذاس[ 12]

 .1384 ٔضیٙی، تٟشاٖ، ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ ؿٟیذ ثٟـتی،، وٛئیٗ،ػیٕبی ؿٟش،تشرٕٝ ٔٙٛچٟش ٙچیِ[ 13] 

 .1391دصفَٛ، یؿٟش ٗی٘ٛ یتؼبُٔ سٚدخب٘ٝ دص ٚ ثبفت ؿٟش ثش ص٘ذٌ یا، ثشسػ یْ،وبثّ یا،لّ بٖیذی[ ػؼ14]

ؿٟش تٟشاٖ،  سیضی ثش٘بٔٝٚ ٕٞىبساٖ، ثشسػی ٚظؼیت سٚ فشحضاد ) لجُ ٚ ثؼذ اص ػبٔب٘ذٞی(، ٔشوض ٔؽبِؼبت ٚ  ٔحٕذسظبفشصاد ثٟتبؽ ، [ 15]

 .1389ٔزّٝ دا٘ؾ ؿٟش،ؿٕبسٜ 
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